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Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, torsdag den 7. april 2022 kl. 09.00, Fibigerstræde 4, lokale 106. Dog 
med mulighed for at være med online set i lyset af Corona-situationen.  

Du bør læse følgende: Bilag på Moodle. 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af studienævnet. 
Indstilling Dagsorden godkendes af studienævnet. 
Bilag Dagsorden 
 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 16. marts   
Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 
Indstilling Der indstilles til at Studienævnet godkender referatet. 
Bilag Referat fra mødet (fremsendes i starten af næste uge) 
 

Punkt 3 Dispensation og meritsager (lukket punkt) 
 

Punkt 4 Dimittendundersøgelsen 2021 
Sagsfremstilling Studienævnsformand bedes sikre, at Dimittendundersøgelserne behandles af stu-

dienævnet, inden processen for uddannelsesevaluering sættes i gang (maj 2022). 
Indstilling Dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans bliver indsamlet hvert tredje 

år, således at der i den seksårige periode for uddannelsesevaluering foretages to 
undersøgelser for hver uddannelse.   
Dimittendundersøgelserne bliver udarbejdet, så de kan indgå i uddannelsernes 
uddannelsesevaluering i år 1 samt indgå i en evt. revidering af handlingsplanen i år 
4. Dvs. at Dimittendundersøgelser skal indgå som en del af materialet, når institut-
tet skal uddannelsesevaluere.  
I år gennemføres der undersøgelser for alle vores uddannelser, da vi skal uddannel-
sesevaluere i 2022. Vi indkaldes til opstartsmøde vedr. uddannelsesevalueringsmø-
de i maj 2022. 
Studienævnsformand bedes sikre, at Dimittendundersøgelserne behandles af Stu-
dienævnet, inden processen for uddannelsesevaluering sættes i gang i maj 2022. 

Bilag Bilag 1 
 
 

 
 
 
 

Punkt 5 Opfølgning på punktet om Evaluering fra mødet i februar 
Sagsfremstilling Til ovenstående møde blev der nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, som blev bedt 

om at komme med forslag til afvikling af fremtidige evalueringer, både hvad angår 



 

proces og indhold 
Indstilling Studienævnet drøfter forslagene og beslutter, hvordan evalueringsprocessen skal 

være fremadrettet. 
Bilag Bilag 2 (sendes ud i starten af næste uge) 
 

Punkt 6 Ansøgninger fra FEJ og Koordinatorteamet for studiestarten 
Sagsfremstilling FEJ og koordinatorteamet for studiestarten ansøger om tilskud til året studiestarts-

turen for nye studerende på 1. semester.  
Indstilling  
Bilag Bilag 3: Ansøgning fra FEJ 

Bilag 4: Ansøgning fra koordinatorteam 
 

Punkt 7  Karaktergennemsnit vinter 21-22 
Sagsfremstilling Studienævnet drøfter karaktergennemsnittet for V21. 
Indstilling  
Bilag Bilag 5: Ordinære eksamener 

Bilag 6: Reeksamener 
 

Punkt 8  Forsinkede studerende 
Sagsfremstilling Som del af kvalitetssikringen på AAU skal der 2 gange årligt følges op på forsinkede 

studerende. Oversigten trækkes via QlickView, der indeholder data fra økonomisty-
ringssystemet (ØSS) og studiedata fra STADS.  
Studerende mellem 5 og 15 ECTS bagud kategoriseres som ”gule” mens studerende 
der er mere end 15 ECTS bagud kategoriseres som ”røde”.   
Idet samtlige fag på Juridisk Institut vægtes enten 5 eller 10 ECTS bliver de studeren-
de hurtigt forsinkede i studiet i forhold til denne måling. 

• De ”Gule” studerende henvises til studievejlederne.  
• De ”Røde” tilbydes særlig vejledning med Hanne eller Birte og henvi-

ses tillige til studievejlederne. 
Det skal bemærkes, at der i dette semester kun er 1. semesters studerende 
på henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelserne, som bliver målt. 

Indstilling Antallet af forsinkede studerende gennemgås for Studienævnet. 
Bilag Bilag 7: Oversigt over antal studerende fordelt på studieretninger fra indeværende 

semester og år 
Bilag 8: Oversigt over antal studerende fordelt på studieretninger fra efterår 2021 
Bilag 9: Oversigt over antal studerende fordelt på studieretninger fra forår 2021 

 

 

Punkt 9  Optagelse med bachelor fra Færøerne og Grønland 
Sagsfremstilling Studienævnet har modtaget nogle ansøgninger fra studerende med bachelor fra 

henholdsvis Færøerne og Grønland.  SB fremlægger punktet.  
Indstilling Studienævnet bedes tage principiel stilling til mulighederne for indskrivning af stu-



 

derende på kandidatuddannelsen i Jura, hvor ansøgerne har bacheloruddannelse i 
jura fra hhv. Færøerne og Grønland. 

Bilag Bilag 10 
 

Punkt 10 Onlinemateriale  
Sagsfremstilling KLK har ønsket at få et punkt med om onlinemateriale til undervisningen. Studie-

nævnets drøfter muligheden for at have et pædagogisk (og om nødvendigt mindre 
omfangsrigt) online materiale tilgængeligt for de studerende, som frigives i læsefe-
rien, eksempelvis korte videoer om overordnede og vigtige områder inden for pen-
sum, quizletter mv. Dog skal disse tiltag ikke anses for at kunne erstatte undervis-
ningen.  

Indstilling  
Bilag Ingen bilag 
 

Punkt 11 Skriftlige afleveringsopgaver på norsk og dansk 
Sagsfremstilling I studieadministrationen er det tidligere blevet besluttet, at norske studerende skal 

sende en mail til studienævnet med en orientering om, at de skriver på norsk – 
både til skriftlige eksamener, miniprojekt og speciale. De skal ikke ansøge om det, 
da de bekendtgørelsesmæssigt har ret til at skrive på norsk, men det er blot en 
måde for studieadministrationen at håndtere disse studerende på, så vi kan orien-
tere eksaminatorerne og censorerne om, hvem og hvor mange der afleverer på 
norsk.  
Studienævnet har nu modtaget en ansøgning fra en gruppe i Socialret – børn og 
unge, som består af 2 norske studerende og 2 danske studerende. De ansøger om 
at aflevere miniprojekt på henholdsvis norsk og dansk – afhængigt af hvem i grup-
pen, som har skrevet det. Det vil sige, at noget tekst bliver på norsk og noget bliver 
på dansk. Udfordringen med dette er, at man på den måde kan regne ud, hvem der 
har skrevet hvad.   

Indstilling Studienævnet bedes drøfte, hvordan ovenstående skal håndteres fremadrettet, og 
hvad de norske studerende må / ikke må. 

Bilag Bilag 11 
 

Punkt 12 Orientering fra Studienævnsformanden 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  
 

Punkt 13 Eventuelt 
Sagsfremstilling  
Indstilling  
Bilag  
 
 



 

Punkt 14 Evaluering af dagens møde 
Sagsfremstilling Kort refleksion om dagens møde 
Indstilling Studienævnets medlemmer bedes om eventuelle refleksioner om afvikling af da-

gens møde. 
 

 
Yderligere instruktioner: 
Mødet er som udgangspunkt åbent for enhver med respekt af pladsforhold, ro og orden, medmindre det på 
grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt at behandle en sag for 
lukkede døre. 
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